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Dragi viitori studenţi!   
  

      Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) pregăteşte   specialişti pentru 

ramurile economiei naţionale care corespund riguros cerinţelor societăţii moderne. 

Telecomunicaţiile, de exemplu, se dezvoltă intens, deci mereu e nevoie de cadre 

tinere. Domeniul Energeticii, de asemenea, se află în continuu progres - cadrele 

tinere  şi aici sunt solicitate. Industria alimentară şi de prelucrare – domeniu de 

tradiţie pentru Republica Moldova, creşte neîntrerupt.   

Acelaş lucru îl putem spune şi despre întreprinderile profilate în construcţia de 

maşini, transportul auto, frigotehnica, construcţii industriale  şi civile şi ramurile legate 

de ele: Urbanistica şi  Arhitectura. Numai Universitatea Tehnică oferă pregătirea în 

asemenea specialităţi tehnico-inginereşti: industria serviciilor vestimentaţie, ramura 

alimentaţiei publice, ramura tehnologiei vinului, a zahărului etc. Prin urmare, din ce în 

ce mai multe cadre inginereşti sunt necesare pentru a asigura extinderea producţiei 

industriale şi serviciilor inginereşti în ţară. Informatizarea societăţii este în plin avânt. 

Calculatorul a devenit un instrument inevitabil în  exercitarea oricărei profesii, a intrat 

masiv în viaţa noastră. În acest domeniu se cer tot mai mulţi tineri ingineri, iar UTM 

poate satisface aceste cerinţe mereu crescânde. Absolvenţii noştri, imediat după 

absolvire, sunt invitaţi în diferite firme, întreprinderi din  ţară şi de peste hotare.   

Absolventul Universităţii Tehnice, de regulă, nu întâmpină dificultăţi la 

angajare, iar acest aspect este foarte important când e vorba de a opta pentru o profesie 

sau alta. În prezent în toate ţările lumii, inclusiv şi în R. Moldova, se constată 

necesitatea unei creşteri substanţiale a cadrelor de ingineri. Drept confirmare, sondajele 

sociologice din ultimii ani ne demonstrează că angajarea absolvenţilor Universităţii  

Tehnice deţine în top locul întâi ( cca 80%), conform informaţiei de la ANOFM 

(Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă).    

Numai în Chişinău, de exemplu, din câteva zeci de mii de unităţi economice, 70 

la sută sunt fondate sau administrate de ingineri, absolvenţi ai UTM. Acest fapt 

vorbeşte, evident, despre calitatea instruirii pe care o prestează Universitatea Tehnică 

a Moldovei. Universitatea Tehnică are baze de practică la multe întreprinderi şi firme, 

companii industriale din Republica Moldova, unde studenţii îşi aprofundează 

cunoştinţele în profesie tocmai în felul în care o cer astăzi standardele europene.   

UTM întreţine relaţii de colaborare cu cca 60 de universităţi din Franţa, SUA,   

Canada, Germania, Italia, România, Rusia, Ucraina, Belarus, Ungaria, Cehia, Belgia, 

Spania, Olanda ş. a. Calitatea instruirii la UTM, recunoscută în  ţară şi în străinătate, 

este asigurată de un colectiv profesoral-didactic  şi ingineresc de circa 1000 de 

persoane: academicieni, profesori  şi conferenţiari universitari, lectori superiori 
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şi lectori universitari, dintre care cca 500 au gradul de doctor habilitat sau doctor 

în ştiinţe.    

Pe bună dreptate Universităţii Tehnice i s-a conferit distincţia “Calitatea 

europeană” de către Ansambleea Europeană  din Oxford, Marea Britanie, iar în topul 

mondial din 20 mii de universităţi UTM s-a clasat în primele 12%, situîndu-se pe locul  

I printre universităţile din R.Moldova.   

La facultăţile UTM sunt create peste 70 de clase de calculatoare moderne 

conectate la Internet  şi poşta electronică, iar întreaga universitate este conectată la 

Reţeaua Informaţională Europeană care are legături cu diferite universităţi şi centre 

ştiinţifice din România, Ungaria, Germania, Franţa şi alte ţări, fapt ce ridică mult 

calitatea instruirii. La UTM învaţă şi studenţi din  ţări străine - din Italia,m Germania,  

Franţa, Turcia, Iordania, Siria, Israel etc., calitatea instruirii la UTM fiind bine 

cunoscută şi pe plan internaţional. La UTM activează Centrul de Orientare Profesională 

şi Ghidare în Carieră care efectiv vine în ajutorul viitorilor studenţi, precum şi în 

ajutorul absolvenţilor UTM la plasarea în câmpul muncii.Aspectele care se referă la 

sport, activitate artistică, discoteci etc., toate există şa UTM în cea mai bună formă şi 

sunt susţinute activ de către administraţia universităţii şi Comitetul Sindical al 

studenţilor.   

Despre toate aceastea mai concret veţi afla studiind deja la UTM în sânul 

marelui colectiv de peste 15 mii de studenţi.   

Vă îndemn cu toată sinceritatea, doar şi eu am fost student al acestei prestigioase 

universităţi, veniţi la Inginerie, veniţi la Universitatea Tehnică din Moldova! Vă 

aşteptăm cu drag!   

   

                                       

   

                                                                                        Rectorul UTM, academician   

                      ION BOSTAN   
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Distincţia “Calitatea Europeană” a fost oferită  

Universităţii Tehnice  a Moldovei în 2010 de către  

Ansambleea Europeană  din Oxford, Marea Britanie.   

     

   

   

   

     

   

   

     

   

   

   

   

   

                
   

  

Facultăţile UTM   
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Specialităţi, domenii 

de activitate,  

angajări în cîmpul muncii  

    
     

   

   

   

     

   

   

     

   

   

   

     

   

   

     

   

   

   

     

   

   

   

   

Facultatea Inginerie şi Management în Electronică şi 

Telecomunicaţii   
(FIMET, blocul de studii nr.1, bd. Ştefan cel Mare, 168; 022-23-51-96)   

   

Facultatea asigură pregătirea specialiştilor în domeniul Radioelectronicii  şi 

Telecomunicaţiilor la un nivel  ştiinţific  şi practic înalt, ce corespunde cerinţelor atât 

din Republica Moldova, cât şi din alte ţări. Facultatea este dotată cu 28 de laboratoare 

de specialitate  şi 6 săli de calculatoare. Stagiile de practică sunt organizate la 
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întreprinderi prestigioase, cum ar fi: uzina „Sigma” (Chişinău), SA „Moldtelecom”  şi 

filialele ei, SRL „SunTV” (Chişinău), SRL „Sistemcomputer” (Chişinău), SA   

„Topaz-Saliut” (Chişinău), Ministerul Tehnologiilor Informaţionale  şi   

Comunicaţiilor al R. Moldova, Academia de Ştiinţe a R.Moldova,   

„Serviciul antigrindină” (Chişinău), TeleRadioMoldova, SRL „Intrascop” (Chişinău),  

SRL „Eliri” (Chişinău), SRL „Politex”(Chişinău), IS „Tehnosec” (Chişinău) etc. 

Procesul de studii la facultate este asigurat de profesori universitari, conferenţiari, 

lectori cu grade  ştiinţifice de doctor habilitat, doctor în ştiinţe. Facultatea 

colaborează fructuos cu multe instituţii şi centre specializate: Academia de Ştiinţe a 

R. Moldova; Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca, România; Universitatea „Ştefan cel 

Mare”, Suceava, România; SA „Topaz-Saliut”, mun. Chişinău; Institutul Naţional de 

Standartizare  şi Metrologie a R.Moldova; SRL „Digital Video  

Laboratory”; Centrul Naţional pentru frecvenţe radio R. Moldova; Universitatea 

Naţională   

Tehnică, Sevastopol, Ucraina; Universitatea Tehnică de Stat, Novosibirsk, Rusia. 

Facultatea pregăteşte ingineri la următoarele specialităţi:   

1. Teleradiocomunicaţii;   

2. Electronica (Sisteme Radioelectronice);   

3. Sisteme Optoelectronice; 4. Inginerie şi Management în Telecomunicaţii.   

   

Domenii de activitate:  • Proiectarea şi exploatarea staţiilor radio, 

studiourilor şi  centrelor de radioteleviziune;    

• Proiectarea, construirea şi  deservirea aparatajului modern de telecomunicaţii;    

• Elaborarea     şi     deservirea   tehnică    a   sistemelor optoelectronice în 

reţelele de comunicaţii;    

• Organizarea, dirijarea şi marketingul în telecomunicaţii.   

   

Angajări în câmpul muncii:   

• SA „Moldtelecom” şi filialele sale;   

• Companiile „Moldcell”, „Orange”, „Unite”, „SunTV”;   

• Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor;   

• Ministerul Ecomomiei;   

• Ministerul Apărării;   

• Ministerul Afacerilor Interne;   

• Agenţii de informaţii şi publicitate;   

• Întreprinderi şi companii de comunicaţii;   

• 0Bănci şi firme dotate cu sisteme informaţionale;   
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• Asociaţii de producere;  Instituţii de învaţământ;   

• Instituţii de cercetare ştiinţifică.   

   

   

   

Facultatea de Energetică şi Inginerie Electrică   
(FEIE, blocul de studii nr. 2, str. 31 August 1989, 78; tel.022 -23-76-17)   

   

   

Specialitatea  ELECTROENERGETICA   

(Catedra „Electroenergetica”, tel. 23-75-10)   

   

Competenţele absolvenţilor:    

• un nivel înalt de pregătire profesională şi cultură generală;   

• exploatarea centralelor, staţiilor de transformare, reţelelor electrice şi a   sistemelor 

de alimentare cu resurse energetice;   

• siguranţa în funcţionarea sistemelor electroenergetice;    

• tehnica de calcul şi tehnologii informaţionale în energetică;   

• optimizarea regimurilor de funcţionare a sistemelor electro-energetice  şi a     

sistemelor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor;   

• tehnologii moderne de funcţionare a centralelor, staţiilor de transformare şi 

reţelelor electrice;    

• economia ramurii, management şi marketing în energetică;    

• deprinderi în cercetări ştiinţifice şi inventică.   

   

Domenii de activitate:    

 Centrale electrice şi întreprinderi de reţele electrice: ingineri în serviciile de 

exploatare şi dezvoltare a staţiilor şi liniilor electrice, de protecţie prin relee şi 

automatizări, de telesemnalizare, de telecomandă, de telemăsurare şi  telereglare, în 

laboratoarele de măsurări şi încercări la tensiuni înalte.   

 Întreprinderi industriale, agrare, organizaţii de stat  şi private:  ingineri-

energeticieni care asigură exploatarea şi dezvoltarea optimă a sistemelor de 

alimentare cu energie electrică.   

 Instituţii de proiectare:  ingineri-proiectanţi care elaborează proiecte a staţiilor de 

transformare şi  
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reţelelor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor de diverse 

categorii;   

 Instituţii de cercetări ştiinţifice:   

ingineri-cercetători care organizează şi efectuează cercetări, având ca scop 

elaborarea tehnologiilor noi, modernizarea echipamentelor existente, ridicarea 

eficienţei de producere, transport, distribuţie şi consum a energiei electrice;   

 Servicii publice şi de stat: colaboratori ai ministerelor, departamentelor, 

conducători  de firme etc.   

   

   

   

Specialitatea  TERMOENERGETICA   

(Catedra „Termotehnică şi Management în Energetică”, tel. 022-23-76-18, 23-72-82)   

   

Termoenergetica este ramura ingineriei bazată pe sisteme termoenergetice, 

termotehnice şi termotehnologice de producere, transformare, transport, 

distribuire şi consum a energiei termice, aplicate cu o eficienţă economică 

maximă în toate sferele activităţii umane   

   

Activitatea profesională:   

 exploatarea şi reparaţia utilajului şi a echipamentului de ardere a 

combustibilului, de producere, transport  şi distribuţie a energiei termice şi a 

sistemelor de conversie a energiei termice;   

 proiectarea şi cercetarea în domeniul utilizării durabile a energiei termice;   

 implementarea surselor regenerabile de energie;   

 automatizarea proceselor termotehnologice industriale;   

 implementarea metodelor de reducere a impactului negativ asupra mediului 

ambiant în sistemele de producere a energiei.   

   

Oportunităţi de angajare a absolvenţilor în câmpul muncii:   

 întreprinderi de producere centralizată a energiei termice şi energiei 

electrice (CET-1, CET-2, CET-Nord, CTEDnestrovsk, centrale termice, 

Termocom);   

 întreprinderi industriale (fabrici de zahăr, de prelucrare a produselor 

agricole, de sticlă, uzine de producere a materialelor de construcţie, uzina 

siderurgică din Râbniţa);   
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 întreprinderi cu sisteme centralizate şi autonome de alimentare cu energie 

termică a edificiilor publice şi sociale (minicentrale, sisteme de încălzire, 

ventilare, climatizare şi alimentare cu apă caldă menajeră);   

 întreprinderi private de proiectare, montare şi reparare a sistemelor de 

încălzire autonomă (Termostal, Romstal, Euroterm ş.a.);   

 formarea propriului business în domeniul termoenergeticii.   

   

Specialitatea  ELECTROMECANICA   

                        (Catedra „Electromecanică şi Metrologie”, tel. 022-23-76-19                             

www.cemm.utm.md, emm.utm@gmail.com)   

   

Electromecanica este ramura ingineriei bazată pe sisteme 

electromecanice de producere a energiei electrice şi utilizarea ei 

pentru antrenarea în mişcare a echipamentelor şi maşinilor din toate 

sferele activităţii umane   

   

   

   

Activitatea profesională:   

 Cercetarea şi elaborarea    maşinilor şi acţionărilor electrice,  echipamentelor 

electrotehnice şi electronice de putere;    

 producerea energiei electrice, inclusiv din surse regenerabele  de energie;    

 echiparea   instalaţiilor   şi   maşinilor   de lucru   cu   motoare electrice,  

convertoare  electronice   şi  sisteme  de  control a mişcării;   

 automatizarea proceselor tehnologice industriale şi agroalimentare;   

 exploatarea şi reparaţia echipamentelor electrotehnice, de uz casnic şi birou, 

sculelor electrice.   

   

Oportunităţi de angajare în câmpul muncii:   

• întreprinderi electrotehnice (Electrotehnoimport, TehElectro-SV, Energo-Rotor,   

Electromotor-Service, Hidrotehnica, Regia de Transport Electric, Union Fenosa,   

Red-Nord, reparaţia motoarelor şi transformatoarelor electrice);  

întreprinderi agroalimentare (fabrici de lactate, pâine, băuturi, ţigarete);   

• întreprinderi industriale (metalurgie, materiale de construcţii, carton,încălţăminte, 

îmbrăcăminte, lenjerie);   

• întreprinderi de prestare servicii (Termocom, Apă-Canal, Lift-Service, reparaţia 

tehnicii de uz casnic şi a sculelor electrice);   
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• formarea propriului business în domeniul electromecanicii.    Specialitatea   

INGINERIE ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII  cu opţiunile „Metrologie” şi 

„Managementul calităţii”   

   

Specificarea opţiunii “Metrologie”: Bazele teoretice ale măsurărilor; Măsurări 

electrice, Manamementul calităţii, Controlul  şi certificarea producţiei, Măsurări în 

procesele industriale.   

Specificarea opţiunii „Managementul calităţii”: Controlul statistic al calităţii, 

Analize fizico-chimice, Sisteme de management al calităţii, Auditul  şi certificarea 

sistemelor de calitate, Sisteme informaţionale de management al calităţii.   

Absolvenţii specialităţii „Inginerie  şi managementul calităţii”, în calitate de 

ingineri în domeniul metrologiei  şi managementul calităţii, contribuie la ridicarea 

esenţială a calităţii produselor  şi serviciilor autohtone, precum  şi la controlul calit ăţ 

ii producţiei importat e din alte ţări.   

   

Specialitatea  INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN ENERGETICĂ   

(Catedra „Termotehnică şi Management în Energetică”, tel. 23-72-82)   

   

Competenţele absolvenţilor:   

 viziune largă asupra întregului domeniu al energiei – resursele energetice primare  

şi tehnologiile de conversie a acestora,   

transportul şi distribuţia energiei, managementul energiei  şi a sistemelor energetice    

 o pregătire aprofundată în ceea ce priveşte economia obiectivelor energetice 

(centrale electrice şi termice, reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice  

şi termice)  şi managementul entităţilor energetice;   

 cunoştinţe cu privire la funcţionarea complexului energetic, reglementările 

energetice şi politicile energetice statale.   

   

Oportunităţi de angajare în câmpul muncii:   

Absolventul IME are o calificare ce permite angajarea practic la toate 

întreprinderile din sectorul energetic:   

 sectorul electroenergetic (centralele electrice - CET-1-  şi CET-2-Chişinău, 

CETNord, CHE - Costeşti; întreprinderea de transport - Moldelectrica  şi  

întreprinderile de distribuţie a eiei   energectrice   -   Union   Fenosa ,   RED   

Nord ,   RED Nord-Vest);   

 sectorul termoenergetic (întreprinderile de producere, transport şi distribuţie a 

energiei termice din ţară: TermocomChişinău, Comgaz-  
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Ungheni etc );   

 sectorul aprovizionare cu gaze (Moldova-Gaz şi filialele  teritoriale ale sale);   

 autorităţile statale de gestionare a sectorului energetic (Ministerul Economiei,  

ANRE, ANCE, Inspectoratul Energetic de Stat etc.), în instituţii de învăţământ 

superior sau tehnic şi de cercetare ştiinţifică.   

   

Domeniul de aplicare a specialităţii: Specialistul IME este pregătit atât pentru a 

activa în domeniul ingineriei energetice (proiectarea şi exploatarea instalaţiilor şi 

sistemelor energetice de putere), cât şi de gestionare a întreprinderilor (entităţilor) 

energetice şi a complexului energetic.   

   

   

   

   

   

   

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică   
(FCIM, blocul de studii nr. 3, str. Studenţilor, 7; tel. tel. 022-50-99-07 )   

   

Specialitatea „Informatica Aplicată” reprezintă o direcţie 

modernă a informaticii, utilizată în toate sferele de activitate a societăţii 

ce ţin de procesarea informaţiei multilingve. Competenţele 

absolvenţilor:   

 Cunoştinţe de strictă actualitate privind limbajele avansate de programare;    

 Capacitatea de a proiecta, dezvolta şi întreţine produse software în diferite 

domenii in baza tehnologiilor moderne de prelucrare a informaţiei;    

 Competenţe şi abilităţi în procesarea şi prelucrarea limbajului natural şi aplicarea 

acestor cunoştinţe la proiectarea şi implementarea interfeţelor om - maşină;   

Experienţă în lucru cu sistemele de operare, bazele de date şi cunoştinţe, sistem de 

inteligenţă artificială ş.a.   

Absolvenţii specialităţii “Informatica Aplicată” vor putea să se angajeze practic în 

toate sferele de activitate a societăţii care necesită un suport informatic şi/sau 

comunicaţii multilingve.   

Specialitatea  ELECTRONICA, MICROELECTRONICA ŞI NANOTEHNOLOGII   

   

Microelectronica şi Nanotehnologii sunt domeniile ştiinţei  şi tehnicii strict 

necesare pentru dezvoltarea durabilă a  ţărilor cu economii avansate şi includ totalitatea 

mijloacelor, metodelor de activitate umană necesară pentru proiectarea, elaborarea  şi 
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producerea dispozitivelor, aparatelor  şi sistemelor electronice  şi optoelectronice, 

circuitelor integrate, sistemelor microelectronice, precum  şi utilizarea sistemelor 

microelectronice în instalaţiile electronice, tehnicii de calcul, automaticii şi sistemelor 

electronice pentru diverse ramuri ale economiei.   

Specialistul în domeniul Electronicii (Microelectronică, Nanotehnologii) are 

pregătirea necesară pentru a activa la întreprinderi, organizaţii  şi instituţii din 

economia naţională în calitate de inginer, manager, cercetător  ştiinţific, programator, 

specialist în management şi marketing în domeniul respectiv.   

   

Activităţile principale sunt:   

 Elaborarea,   proiectarea,   utilizarea,   controlul   şi aplicarea dispozitivelor 

semiconductoare, microprocesoarelor, circuitelor integrate, traductoarelor şi 

senzorilor;    

 Sisteme microelectronice, optoelectronice, acustoelectronice cu tehnologii 

avansate;    

 Nanotehnologii, materiale noi multifuncţionale şi microsisteme electronice;   

 Programarea în electronică.   

   

   

Specialitatea   INGINERIA  SISTEMELOR   BIOMEDICALE   

   

Ingineria Biomedicală este un domeniu multidisciplinar, care integrează   cunoştinţe   

profesionale   inginereşti   (electronica şi tehnologii   informaţionale)   cu   cunostinţe   

medicale   şi  creează concepte fundamentale şi cunoştinţe pentru următoarele activităţi:   

 elaborarea, producerea, menţinerea, controlul şi diagnostica tehnicii moderne 

biomedicale;    

 elaborarea, implementarea şi managementul tehnologiilor noi medicale cu  

utilizarea      mijloacelor     tehnice computerizate;    

 organizarea     şi     executarea     cercetărilor diagnostice, procedurilor de 

tratament (inclusiv  reabilitarea     şi restabilirea);    

 proiectarea, utilizarea,controlul şi aplicarea dispozitivelor semiconductoare, 

microprocesoarelor, circuitelor integrate, traductoarelor şi senzorilor;    

 elaborarea,    implementarea    şi menţinerea    sistemelor informaţionale 

profesional orientate.   

Specialistul în domeniul Ingineriei Sistemelor Biomedicale,în corespundere cu 

pregătirea fundamentală şi specială, are pregătirea de a activa la centre şi spitale 

medicale, întreprinderi şi centre ştiinţifice de producere, proiectare, cercetare, în 
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calitate de inginer clinician, colaborator  ştiinţific, inginer-proiectant, 

inginerprogramator.   

   

Specialitatea   CALCULATOARE    

Activităţile principale  ale  specialistului  în  domeniul „Calculatoare” sunt 

următoarele:   

 cercetarea,      proiectarea,      deservirea      şi administrarea   

 calculatoarelor,    sistemelor   de   calcul   şi   a  reţelelor  de   calculatoare; 

proiectarea  şi deservirea  sistemelor  cu microprocesoare  şi microcontrolere 

pentru prelucrarea aplicaţiilor în timp real ale proceselor tehnologice;   

 elaborarea produselor hardware şi software;    

 exploatarea sistemelor şi reţelelor informaţionale  utilizate în diverse domenii.   

Specialistul  în   domeiul   numit   are   competenţe   pentru   a   fi angajat la 

întreprinderi, organizaţii şi instituţii de stat şi private din economia naţională în 

calitate de inginer, manager, cercetător ştiinţific, inginer-proiectant, utilizator  şi 

administrator a mijloacelor software şi hardware a calculatoarelor, a sistemelor de 

calcul şi reţelelor de calculatoare.   

     

   

Specialitatea  TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE   

Competenţele absolvenţilor:   

 a activa în domeniul programării de sistem  şi aplicaţiilor în   

     domeniul tehnologiei informaţionale în sisteme economico – financiare şi ale  

administraţiei publice;   

 a analiza prognoza, a modela şi a crea procese informaţionale şitehnologii în 

cadrul sistemelor informaţionale profesional – orientate;   

 a utiliza cunoştinţele vaste în domeniul limbajelor de programare.   

   

Obiectele       activităţi i       profesionale   a   inginerului în tehnologia informaţiei 

sunt:   

• procesele informaţionale, determinate de specificul domeniului de activitate;   

• evenimentele, procesele funcţionale şi bazele de date din domeniul obiectiv, 

activităţile de elaborare a deciziilor administrative sau concluziilor expert, 

fluxurile informaţionale, resursele materiale, informaţionale, financiare 

etc.,caracteristice pentru domeniul de activitate;   

• direcţii de activitate în domeniul aplicaţiei, care cer implementarea 

echipamentului computaţional, reţelelor de calculatoare locale si resurselor de 
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ieşire la reţelele informaţionale globale pentru organizarea culegerii, păstrării, 

analizei, prelucrării şi transmiterii informaţiilor, necesarepentru garantarea 

proceselor funcţionale;   

• sisteme informaţionale profesional – orientate;   

• domeniul economiei: aplicarea lor sisteme informaţionale în administrare,      în 

activităţile bancare, în activităţile de asigurare, în evidenţa contabilă şi audit,       

în     piaţa de valori, în activităţile anticriză, în controlul vamal, în activităţile de      

estimare şi expertiză, în marketing şi publicitate;   

• domeniul juridic: aplicare lor sisteme informatice şi de comunicaţie în activitatea 

operativă, în expertiza judiciară, în recunoaşterea imaginilor, de căutare, în 

procedurile judiciare de arbitraj.   

   

Specialitatea  AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ   

(Elaborarea, deservirea sistemelor de conducere automată în diferite 

ramuri: industria uşoară, alimentară, energetică, termoenergetică, 

instituţii bancare)   

   

Domenii de activitate: Automatica  şi Informatica este domeniul  ştiinţei  şi 

tehnicii care include totalitatea mijloacelor, metodelor şi tipurilor de activitate umană 

în conceperea, realizarea şi utilizarea automatizărilor în industrie şi economie. 

Inginerul automatist are menirea ca pe baza cunoaşterii sistemelor fizico-tehnice  

(mecanice, electrice, chimice, biologice, economice sau combinaţii ale acestora) să 

conceapă şi să realizeze automatizarea acestora.   

Inginerul automatist este pregătit pentru a activa în domeniile: cercetare, 

proiectare, montare, exploatarea suportului tehnic  şi a produselor programe a 

sistemelor automate  şi informatice. Specialistul cu studii superioare la specialitate 

este pregătit pentru a activa la întreprinderi, organizaţii şi instituţii din economia 

naţională (industrie, energetică, servicii etc.) în calitate de inginer, manager, 

cercetător  ştiinţific, inginer proiectant etc., prevăzute de nomenclatorul specialiştilor 

în vigoare.   

   

  

Specialitatea   SECURITATE INFORMAŢIONALĂ   

   

În momentul de faţă are loc una din cele mai profunde transformări din 

întreaga existenţă a omenirii, în care informaţia devine determinantă. Trăim într-o 

lume în care sute de milioane de calculatoare, deservind utilizatori cu cerinţe diverse, 

sunt interconectate într-o structură informatică globală - cyberspace. Specialiştii caută 

şi găsesc, cu o viteză incredibilă, soluţii tehnice pentru dezvoltarea capacităţii de 
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comunicaţie şi pentru sporirea calităţii serviciilor informatice oferite. Dezvoltarea 

Internetului din ultimii ani a fost puternic alimentată de perspectiva realizării unor 

afaceri şi comunicaţii on-line. Cad toate barierele fizice existente azi în calea 

comunicării, creând posibilitatea ca şi cele mai mici afaceri să acceseze o piaţă 

globală.    

Pentru majoritatea organizaţiilor, interesul în ceea ce priveşte securitatea 

informaţiilor este proporţional cu modul în care sunt percepute ameninţările şi 

vulnerabilităţile. Securitatea informatică şi a informaţiilor este accentuată de 

fenomene caracteristice societăţii de azi, cum ar fi:   

• fenomenul globalizării şi crearea societăţii informaţionale (întreprinderi 

virtuale, fabrici virtuale, magazine virtuale, transfrontaliere);    

• participarea în cadrul unor programe internaţionale: e-ten, e-commerce etc. ;    

• realizarea unor programe naţionale: e-government, e-administration, e-learning 

etc. în care rolul tehnologiei informaţionale este determinant;    

• slăbiciunile economiei virtuale legate de natura nematerială a valorilor din 

cyberspaţiu, anonimitate şi caracterul transfrontalier;    

• evoluţia criminalităţii electronice şi dinamica ei;    

• tendinţa de aderare la UE implică obligaţia alinierii serviciilor de protecţie a 

informaţiilor la nivelul cerinţelor impuse, or securitatea informaţiilor şi a 

comunicaţiilor constituie unul dintre punctele principale pe agenda politicii 

Uniunii Europene.    

În acest context, formarea specialiştilor pentru domeniul securităţii informaţiilor şi a 

administratorilor de securitate pentru sistemele informatice reprezintă o prioritate 

naţională, solicitată atât de mediile guvernamentale şi de administraţie centrală sau 

locală, cât şi de mediul privat - companii, bănci etc.   

   

  Obiective       

Programul îşi propune să atingă următoarele obiective didactice:   

• Dobândirea de cunoştinţe cu privire la ameninţările, vulnerabilităţile şi 

riscurile de securitate specifice sistemelor informaţionale;    

• Familiarizarea cu cele mai noi şi avansate tehnologii folosite pentru asigurarea 

securităţii informaţiilor;    

• Însuşirea reglementărilor şi a standardelor naţionale şi internaţionale în 

domeniul securităţii informaţiilor;    

• Înţelegerea metodologilor şi schemelor de auditare, certificare şi acreditare a 

securităţii produselor şi sistemelor informatice;    

• Identificarea şi soluţionarea problemelor cu privire la achiziţia, implementarea 

şi exploatarea de soluţii pentru asigurarea securităţii informaţiilor;    

http://www.mta.ro/masterat/masterinfosec/files/eupolicy.pdf
http://www.mta.ro/masterat/masterinfosec/files/eupolicy.pdf
http://www.mta.ro/masterat/masterinfosec/files/eupolicy.pdf
http://www.mta.ro/masterat/masterinfosec/files/eupolicy.pdf
http://www.mta.ro/masterat/masterinfosec/files/eupolicy.pdf
http://www.mta.ro/masterat/masterinfosec/files/eupolicy.pdf
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• Dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor privind managementul securităţii 

informaţiilor, a resurselor tehnice şi umane necesare asigurării informaţionale;  

  Dezvoltarea de competenţe pentru elaborarea de studii şi rapoarte tehnice.    

   

   

Remarcă: la facultate activează filiera Francofonă „Informatica” şi filiera 

anglofonă „Computer Science”.   

   

   

   

Facultatea  Tehnologie şi Management în Industria 

Alimentară   
(FTMIA, blocul de studii nr. 5, str. Studenţilor, 9; tel. 022- 50-99-70)   

   

Specialităţi:   

1. Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice.   

2. Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare.   

3. Tehnologia produselor alimentare (Tehnologia păstrării  şi prelucrării cerealelor,     

Tehno logia panificaţ iei, Tehno logia păstrării  şi prelucrării fructelor  şi legumelor, 

Tehnologia  zahărului  şi substanţelor zaharoase, Tehnologia laptelui  şi produselor 

lactate, Tehnologia cărnii şi produselor din carne).   

4. Biotehnologii industriale.   

   

Domenii de activitate:   

1. Activitate de inginer–tehnolog în unităţi ale alimentaţiei publice: cantine, 

cafenele, restaurante. Activităţi manageriale, administrative, economico – 

financiare în astfel de unităţi.   

2. Activităţi de inginer–tehnolog în ramura vinificaţiei şi a altor produse 

alcoolizate sau slab alcoolizate, inclusiv a berei.         Activităţi administrative în 

aceste ramuri.   

3. Activităţi de inginer–tehnolog şi managerial–administrative în domeniul 

producerii şi prelucrării produselor alimentare cu divizarea în ramurile 

menţionate mai sus în p. 3.   

4. Specialistul în biotehnologii industriale are competenţe în domeniul ecologiei 

produselor alimentare, în domeniul tehnologiilor produselor obţinute prin 
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fermentare, în asiguranţa produselor alimentare de valoare nutritivă bogată, în 

domeniul prelucrării ecologice ale deşeurilor etc.   

   

Angajări în câmpul muncii:   

Întreprinderi de stat şi private: de vinificaţie şi panificaţie, de procesare a cărnii  

şi a laptelui, de producere a zahărului  şi a produselor de cofetărie, de prelucrare a 

fructelor  şi legumelor, de prelucrare a cerealelor; unităţi ale alimentaţiei publice; 

instituţii de invăţământ universitar, colegii, instituţii de cercetări ştiinţifice.   

   

   

   

Facultatea  Inginerie Mecanică, Industrială şi 

Transporturi   
 (FIMIT, blocul de studii nr. 6, str. Studentilor, 9; tel. 022-50-99-30)   

   

Specialitatea   DESIGN INDUSTRIAL   

   

Proiectarea  aspectului  estetic               

a produselor  industriale,   care are 

la  bază  realizări  activităţilor 

creative umane în diverse domenii  

ale economiei naţionale prin 

studiul tehnicilor şi obţinerea 

deprinderilor de a crea un design – 

proiect al produselor  finite, 

 soluţionarea problemei 

 asigurării competitivităţii 

 acestora  în condiţiile reale 

de concurenţă, a economiei de 

piaţă.  Absolvenţii se angajează 

 în:  designeri  în domeniul 

produselor industriale de diversă 

 natură  (maşini, 

echipamente, utilaje, mobilă etc.), interiorului mediilor de producţie şi de viaţă în 

diverse întreprinderi din RM şi de peste hotare, activităţi de design în în întreprinderi 

individuale.   
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Specialitatea  INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN  CONSTRUCŢIA DE MAŞINI   

   

Asigurarea competitivităţii şi  

funcţionării întreprinderilor în cele 

mai   favorabile  condiţii  

 prin îmbinarea sinergetică a 

abordării simultane inginereşti şi 

economico – manageriale bazată pe 

tehnologii informaţionale, activităţi 

asistate de calculator. Acoperirea 

unui segment extins de funcţii de la 

domeniul ingineresc  la   cel  

 managerial, financiar, comercial şi 

economic.    

Absolvenţii se angajează în:   

Ingineri-manageri cu funcţii de gestiune, contabilitate în domeniul proiectării şi/sau 

fabricării produselor industriale de orice natură în diverse întreprinderi din RM şi de 

peste hotare.   

    

Specialitatea  INGINERIE INOVAŢIONALĂ ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC   

   

 Crearea  şi  promovarea  inovaţiilor,   

evaluarea tehnologiilor şi transferului tehnologic 

cu referire la întreg ciclul de viata al produsului 

industrial, începând cu sesizarea necesităţii lui, 

continuând cu concepţia sa, a proceselor de 

fabricare, mijloacelor şi sistemului său de 

fabricaţie, asigurarea şi gestiunea calităţii în 

concepţie şi în producţie, mentenanţă pe 

parcursul utilizării produsului până la eliminarea 

lui. Crearea şi valorificarea noilor structuri 

inovaţionale organizatorice şi de management 

capabile să promoveze inovaţiile şi transferul 

tehnologic  în  scopul  creşterii 

 competitivităţii,  flexibilităţii  şi  reactivităţii întreprinderilor.    

Absolvenţii se angajează în:   

 Ingineri în domeniul promovării inovaţiilor şi transferului tehnologic, în domeniul 

proiectării şi/sau fabricării produselor industriale de orice natură în diverse 
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întreprinderi din RM şi de peste hotare (România, Slovenia, Japonia, Norvegia,  

Belgia, Olanda, Ucraina, Riusia etc.)   

Specialitatea   TEHNOLOGIA CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI   

   

Concepţia şi proiectarea produselor, a proceselor şi sistemelor de fabricaţie ale 

acestora, gestiunea producţiei, calităţii, mentenanţei şi reciclării produselor, înglobând 

astfel tot ansamblul de activităţi pe parcursul ciclului de viata al produsului. 

Determinarea celor mai eficiente căi de organizare a factorilor de bază ai Producţiei – 

produs, personal, tehnologii, maşini şi sisteme tehnologice, management, materiale, 

informaţie şi energie – pentru a asigura un nivel înalt de competitivitate al 

întreprinderilor prin inovaţii, transfer tehnologic, tehnologii informaţionale, activităţi 

inginereşti asistate de calculator    

   

Absolvenţii se angajează în:   

proiectării   

  

    

Ingineri    în    domeniul  

şi/sau  fabricării  
produselor industriale de orice  

natură în diverse întreprinderi  

din RM şi de peste hotare  

( România, Slovenia, Japonia,  
Norvegia,    Belgia,  

Olanda,    

Ucraina, Riusia etc.)     
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Specialitatea MAŞINI ŞI   SISTEME DE PRODUCŢIE  

   

Concepţia,, proiectarea şi  modernizarea  maşinilor şi sisteme lor de producţie 

pentru prelucrarea mecanică, asamblare, distribuţie discretă, sisteme de automatizare a 

funcţiilor de producţie intr-un context global de inginerie simultana utilizând eficient 

sisteme informaţionale industriale şi proiectarea asistată de calculator. Realizarea 

funcţiilor de marketing în domeniul constituirii sistemelor de producţie, determinarea 

nivelului tehnic şi tehnologic adecvat necesităţilor întreprinderilor pentru a le face 

competitive, micşorarea stocurile de capacităţi neutilizate prin crearea pieţei interne de 

maşini şi sisteme de producţie sau prin participarea pe pieţele regionale şi Europene.    

Absolvenţii se angajează în:   

 Ingineri în domeniul mentenanţei, modernizării, reparării maşinilor unelte, 

proiectării utilajului nestandardizat în diverse întreprinderi din RM şi de peste hotare.   

   

   

Specialitatea  CONSTRUCŢII  DE MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE  AGRICOLE   

   

Proiectarea constructiv funcţională şi tehnologică,  

care include în ansamblu mijloace, procedee şi metode de 

creaţie în vederea elaborării şi realizării Agro -, Eco – şi 

Biotehnicii (AEBT) ca proces al fluxului de material, 

energie şi informaţie transformat în produs pur ecologic 

care are  un  rol  mobilizator  în  structurarea 

 industriei constructoare de maşini, agriculturii şi 

societăţii în întregime. Absolvenţii se angajează în:   

Ingineri în domeniul proiectării şi/sau fabricării maşinilor şi 

echipamentelor agricole în diverse întreprinderi din RM şi de peste hotare.   

    

Specialitatea  INGINERIA SUDĂRII   

   

Concepţia şi proiectarea produselor, a proceselor şi a sistemelor de fabricaţie prin 

diverse metode de sudare, gestiunea producţiei, calităţii, mentenanţei şi reciclării 

produselor, înglobând astfel tot ansamblul de activităţi pe parcursul ciclului de viata al 

produsului. Determinarea celor mai eficiente căi de organizare a factorilor de bază ai  
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Producţiei – produs, personal, 

tehnologii, maşini şi sisteme 

tehnologice, management, 

materiale, informaţie şi energie – 

pentru a asigura un nivel înalt de 

competitivitate al întreprinderilor 

prin inovaţii, transfer tehnologic, 

tehnologii  informaţionale, 

activităţi inginereşti asistate de 

calculator    Absolvenţii se 

angajează în:   

Ingineri  în  domeniul proiectării  şi/sau fabricării produselor industriale 

de orice  

natură şi construcţiilor metalice prin sudare în diverse întreprinderi din RM şi de 

peste hotare.   

   

    

Specialitatea  MAŞINI ŞI APARATE ÎN INDUSTRIA  ALIMENTARĂ   

Competenţele absolvenţilor:   

 Nivel înalt de pregatire profesională şi cultură generală;   

 Managementul si marketingul întreprinderilor industriale;   

 Proiectarea, inclusiv şi asistată de calculator, întreprinderilor,utilajului, 

depozitelor de desfacere; ³ Montarea, întreţinerea,exploatarea, diagnosticarea şi 

repararea utilajului tehnologic;    

 Elaborarea tehnologiilor   avansate de producţie a produselor alimentare.   

   

Domenii de activitate:   

Absolvenţii specialităţii MAIA pot activa în calitate de:   

 conducători de departamente, preşedinţi de asociaţii şi firme;   

 directori   şi   manageri,   ingineri-şefi   sau   directori  tehnici,   

 directori comerciali a întreprinderilor din industria alimentară;   

 Ingineri mecanici, şefi de secţii;   

 Colaboratori ştiinţifici în instituţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare;   

 Cadre didactice în instituţiile de învăţământ universitar şi în colegii.   
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Specialitatea    

MAŞINI ŞI APARATE ÎN INDUSTRIA UŞOARĂ   

   

Competenţele absolvenţilor:   

 Nivel înalt de pregătire profesională, largă erudiţie si cultură;   

 Managementul şi marketingul întreprinderilor;   

 Proiectarea inclusiv şi asistată de calculator a întreprinderilor si utilajului;   

 Montarea, întretinerea, exploatarea, diagnosticarea şi repararea  utilajului 

tehnologic;    

 Elaborarea tehnologiilor   avansate de producere a producţiei din industria 

uşoară.   

Subsectoarele studiate:   

· Industria de producere a confecţiilor din ţesături;   

· Industria de producere a confecţiilor din tricotaje;   

· Industria de producere a covoarelor;   

· Industria de prelucrare a pielei naturale;   

· Industria de producere a confecţiilor din piele naturala şi artificială;   

· Industria de producere a încalţămintei. Domenii de 

activitate:   

Absolvenţii specialităţii MAIU pot activa în calitate de:   

 conducători de departamente, preşedinţi de asociaţii şi firme;   

 directori   şi   manageri,   ingineri-şefi   sau   directori tehnici, 

directori comerciali a întreprinderilor din industria uşoară;   

 Ingineri mecanici, şefi de secţii;   

 Colaboratori ştiinţifici în instituţiile de cercetări ştiinţifice şi de     

proiectare;   

 Cadre didactice în instituţiile de învaţământ universitar şi în colegii.   

   

   

Specialitatea   

MAŞINI ŞI INSTALAŢII FRIGORIFICE   

ŞI SISTEME DE CLIMATIZARE   

   

Competenţele absolvenţilor:   

 cunoştinţe, aptitudini şi deprinderi necesare pentru activitatea în domeniu;    
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 nivel înalt de pregatire profesională;    

 deprinderi de proiectare a proceselor tehnologice;    

 capacitatea de a formula şi rezolva probleme inginereşti;    

 managementul şi marketingul întreprinderilor industriale;    

 întreţinerea, deservirea şi reparaţia utilajului frigorific şi a sistemelor de 

climatizare.   

   

Opţiunile specialităţii:   

Opţiunea I - Proiectarea, întreţinerea, deservirea  şi reparaţiainstalaţiilor 

frigorifice utilizate în diverse subsectoare ale industrieialimentare: producerea vinului  

şi a berii, de conservare, de cofetărie şi de păstrare a produselor agricole.   

Opţiunea II - Proiectarea, întreţinerea, deservirea  şi repararea sistemelor de 

condiţionare a aerului în diferite procese tehnologice şi pentru asigurarea condiţiilor 

confortabile în locuinţe, mijloace de transport etc.   

   

Domenii de activitate:   

Absolvenţii specialităţii MIFSC pot activa în calitate de:   

 conducători de departamente, preşedinţi de asociaţii şi firme;   

directori   şi   manageri,   ingineri-şefi   sau   directori tehnici,   

directori comerciali ai întreprinderilor din industria 

alimentară;   ingineri mecanici, şefi de secţii;   

 colaboratori ştiinţifici în instituţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare;   

cadre didactice în instituţiile de învăţămînt universitar şi în colegii.   

   

   

Specialitatea  UTILAJUL ŞI TEHNOLOGIA AMBALĂRII  PRODUSELOR   

Competenţele absolvenţilor:   

 Nivel înalt de pregătire profesională, largă erudiţie şi cultură;    

 Managementul şi marketingul întreprinderilor industriale;    

 Proiectarea, inclusiv şi asistată de calculator, întreprinderilor,utilajului, 

depozitelor de desfacere;    

 Montarea, întreţinerea, exploatarea, diagnosticarea şi repararea utilajului 

tehnologic;    

 Elaborarea tehnologiilor avansate de ambalare a producţiei industriale;  

Designul ambalajului.   
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Domenii de activitate:   

Absolvenţii specialităţii UTAP pot activa în calitate de:   

 conducători de departamente, preşedinţi de asociaţii si firme;  directori si 

manageri, ingineri-şefi sau directori tehnici,   

 directori comerciali a întreprinderilor din industria alimentară;   

 ingineri mecanici, şefi de secţii;   

 colaboratori ştiinţifici în instituţiile de cercetări ştiinţifice şi de proiectare;   

 cadre didactice în instituţiile de învaţămînt universitar şi în colegii.   

   

   
Specialitatea   INGINERIA   ŞI  TEHNOLOGIA  TRANSPORTULUI  AUTO   

   

Specificul specialităţii:   

Inginerul-mecanic licenţiat în domeniul transportului auto,trebuie să fie 

inteligent, cult, bine pregătit pentru a selecta soluţii raţionale  şi optimale la 

rezolvarea problemelor în domeniul transportului auto, referitor la asigurarea 

siguranţei de funcţionare  a automobilelor, omologarea, organizarea traficului rutier, 

siguranţa circulaţiei şi dreptul în transportul auto.    

Specialistul în domeniul ITTA poate activa în calitate de conducător de ramură, 

conducător administrativ al întreprinderilor de producţie  şi reparaţie auto, director, 

director-tehnic, director-manager, marketing-director, inginer, inginertehnolog, 

inginer– proiectant, inginer–cercetător, profesor al disciplinelor de specialitate, 

conducător al departamentelor de Poliţie Rutieră, lucrător al Poliţiei Rutiere.   

   

Competenţele absolvenţilor:   

 Cunoştinţe teoretice şi experimentale în munca cotidiană la întreprinderile de 

transport auto şi în ramura transportului;    

 Planul de activitate în producţie a întreprinderii de transport pentru perioada 

planificată a sectoarelor şi secţiilor concrete;    

 Implementarea tehnicii şi tehnologiilor noi în scopul atingerii indicilor 

tehnico-economici înalţi ai întreprinderii auto;    

 Pregătirea şi perfecţionarea cadrelor ramurii ţinând cont de cerinţele pieţei.   

   

Axarea pe necesităţile pieţei muncii:   

 Întreprinderi complexe de transport cu diverse forme de proprietate; Instituţii 

de învăţământ (şcoli profesionale, colegii, universităţi);   
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 Organizaţii universitare şi ştiinţifice;   

 Organizaţii de proiectare constructivă şi tehnologică; întreprinderi de 

transport şi reparaţie auto;   

 Întreprinderi de service-auto;   

 Centre de afaceri şi dealer;   

 Uzine de producere a automobilelor şi reparaţie auto;   

 Întreprinderi de marketing şi servicii de transport;  Departamente de 

asigurare cu materiale şi tehnică;   

 Întreprinderi de vânzări de automobile, accesorii, piese de schimb şi 

materiale auto;   

 Departamentul Poliţiei Rutiere al Ministerului Afacerilor Interne;    

 Întreprinderile de exploatare şi reparaţie;   

 Instituţiile statale: Ministerul Transportului şi Infrastructurii Drumurilor; 

Ministerul Afacerilor Interne.   

   

   

Specialitatea   INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN TRANSPORT   

   

Specificul specialităţii:   

Specialistul în domeniul IMT, fiind inginer în transport, trebuie să ştie tehnica 

de transport  şi tehnologia realizării elementelor procesului de transportare. Fiind 

conducătorul întreprinderii de transport sau a subdiviziunilor ei, specialistul trebuie să 

posede integral metodele de management, de economie, arta de a lucra cu personal şi 

să cunoască prevederile juridice ale serviciilor de transport. În legătură cu aceasta 

planul de studii în direcţia Ingineriei  şi managementului transportului prevede 

studierea de către student a două cicluri de discipline ce-l formează ca specialist în 

domeniul economico-managerial şi de inginerie.   

   

Calificarea specialistului:   

Specialistul este apt să se integreze în:   

 activitatea de gestionare şi organizare a proceselor de transport;   

 prestarea serviciilor întreprinderilor, organizaţiilor şi firmelor de transport;   

 prestarea serviciilor de expediţie şi marketing;   

 organizarea serviciului securităţii circulaţiei rutiere;    

 organizarea prestării serviciilor de  transport de mărfuri şi călători;    

activitatea   didactică   în   instituţiile  universitare     şi preuniversitare etc.   
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Axarea pe necesităţile pieţei muncii:   

 întreprinderi de operare a transporturilor de diferite tipuri;   

 întreprinderi de prestare a serviciilor vamale;   

 întreprinderi de transport internaţional;   

 departamente de transport la întreprinderi industriale;   

 agenţii de asigurare;   

 întreprinderi de prestare a serviciilor de expediere;   

 întreprinderi de prestare a serviciilor de turism extern şi intern;  centre de 

afaceri etc.   

   

   

Specialitatea    

TEHNOLOGII DE  OPERARE ÎN TRANSPORT   

   

Specificul specialităţii   

Specialistul în domeniul Tehnologiilor de operare în transport (auto, aerian, 

feroviar, naval) vor putea să se încadreze în domeniul de operare a transporturilor de 

diferite tipuri, în  activitatea   de   turism   intern  şi extern ,   în   domeniu  expediţi ei  

şilogisticii, în activitatea de servicii vamale  şi asigurări etc.   

Specialistul, fiind licenţiat în transport, trebuie să ştie tehnica de transport  şi  

tehnologia realizării elementelor procesului de transportare.  Pe   de  altă  parte,   el  

trebuie  să  posede  integral  metodele de management, economie şi să cunoască 

prevederile juridice ale serviciilor de transport, vamale, expediţie şi turism.   

   

Calificarea specialistului:   

Specialistul este apt să se integreze în:   

 activitatea de operare cu diferite tipuri de transport;   

 prestarea serviciilor întreprinderilor, organizaţiilor şi firmelorde transport;   

 prestarea serviciilor de operator de turism;    

 prestarea serviciilor de broker vamal;    

 prestarea serviciilor de  asigurare;    

 prestarea serviciilor de expediţie şi depozitare;    

 activitatea      didactică      în      instituţiile      universitare şi preuniversitare.   

   

Axarea pe necesităţile pieţei muncii:   

• întreprinderi de operare a transporturilor de diferite tipuri;   

• întreprinderi de prestare a serviciilor vamale;   
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• întreprinderi de transport internaţional;   

• departamente de transport la întreprinderi industriale;   

• agenţii de asigurare;   

• întreprinderi de prestare a serviciilor de expediere;   

• întreprinderi de prestare a serviciilor de turism extern şi intern;   

• centre de afaceri  etc.  

  

SPECIALITATEA  Ingineria şi tehnologia transportului feroviar   

   
Domeniile de activitate ale absolvenţilor acestei  specialităţi nu necesită 

concretizare. Vom menţiona că în R.Moldova, în prezent, este o lipsă acută de cadre 

inginereşti din domeniul Transportului feroviar.   

   
   
   

Facultatea  Urbanism şi Arhitectură   
(FUA, blocul de studii nr. 9, bd. Dacia, 39; tel. 022- 77-38-03)   

   

Cu efortul colectivului didactic al facultăţii  şi al administraţiei UTM, cu 

acordul conducerii R. Moldova în ultimii ani la Facultatea de Urbanism şi  

Arhitectură s-a mărit considerabil numărul de domenii în care se pregătesc specialişti 

cu studii superioare. Toate specialităţile facultăţii sunt actuale şi necesare.   

Având un colectiv de cadre didactice de nivel înalt, facultatea pregăteşte 

specialişti la următoarele specialităţi:   

1. Arhitectura.   

2. Design interior.   

3. Căi ferate, drumuri şi poduri. 4. Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă.   

5. Sculptura.   

6. Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie.   

7. Ingineria materialelor şi articolelor de construcţii.   

8. Urbanism şi amenajarea teritoriului. 9. Ingineria şi protecţia apelor.   

10. Ingineria mediului. 11. Ingineria mecanică 

în construcţii.   

   

Domenii de activitate: Domeniile de activitate la specialităţile 1-7 sunt evidente, nu 

necesită desfăşurări.   
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• Specialistul în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului proiectează 

planurile generale ale localităţilor urbane şi rurale, proiectează reţelele de 

transport din interiorul localităţilor, proiectează amenajarea teritoriului localităţii 

etc.   

• Inginerul în domeniul protecţiei apelor proiectează, construieşte, exploatează şi 

reconstruieşte sistemele de alimentare cu apă şi canalizări; efectuează investigaţii 

în vederea modernizării lucrărilor în acest domeniu.   

Specialistul în domeniul Ingineriei mediului efectuează expertiza ecologică a 

factorilor, ce influenţează asupra  mediului, face cercetări legate de surse de apă la 

suprafaţă sau subterane, de zăcăminte minerale etc.   

• Inginerul în domeniul mecanicii în construcţii are competenţe pentru executarea 

lucrărilor de mecanizare în construcţii, pentru modernizarea maşinilor şi 

instalaţiilor, ce se folosesc în construcţii.   

   

Angajări în câmpul muncii:   

Instituţii de proiectare şi cercetări ştiinţifice, organizaţii şi firme specializate în 

domeniile arhitecturii, urbanismului  şi amenajării teritoriului, construcţiilor civile  şi 

industriale, oficii cadastrale de pe lângă organele administrării publice, raionale şi 

naţionale, întreprinderi specializate în asigurarea populaţiei cu apă potabilă, energie 

termică, gaze naturale, energie electrică, firme private, universităţi, colegii, şcoli 

profesionale.   

   

   

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii   
(FCGC, blocul de studii nr.10, bd. Dacia, 41; tel. 022-77-39-92)   

   

Facultatea de Cadastru, Geodezie şi Construcţii, înzestrată cu laboratoare 

moderne, tehnologii avansate, având un colectiv  merituos de cadre didactice, 

pregăteşte ingineri la următoare specialităţi:   

   

1. Construcţii şi inginerie civilă;   

2. Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit;   

3. Ingineria antiincendii şi protecţie civilă;   

4. Geodezie, topografie şi cartografie;   

5. Tehnologia prelucrării lemnului;   

6. Evaluarea imobilului;   
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7. Drept (drept patrimonial); 8. Inginerie şi management în construcţii.   

   

Domenii de activitate:   

• Proiectarea şi executarea obiectelor de construcţii. Reparaţia,consolidarea şi 

reabilitarea construcţiilor. Expertizarea proiectelor şi construcţiilor. Proiectarea şi 

executarea construcţiilor subterane.   

• Exploatarea zăcămintelor pentru materiale de construcţii.        Proiectarea şi 

exploatarea minelor şi carierelor.   

• Act ivităţ i inginereşt i şi administrative în unit ăţ i de pompier i şi protecţie civilă.   

Proiectarea şi modernizarea utilajului necesar în astfel de activităţi.   

• Construirea şi întreţinerea reţelelor geodezice, lucrări topografice, demarcări şi 

parcelări ale teritoriului. Proiectarea lucrărilor de contracarare şi stabilizare a 

alunecărilor de teren.Studierea şi analiza locului pentru viitoarea construcţie.  

Proiectarea, fabricarea şi designul mobilierului şi a articolelor din lemn, 

construcţiilor din lemn.   

• Evaluarea imobilelor şi proiectelor investiţ ionale, managementul şi marketingul 

imobiliar.   

• Asistenţa juridică a procedeelor legate de bunuri imobiliare, activitatea de avocat, 

întocmirea actelor notariale.   

• Analiza economico - financiară, marketingul, fondarea şi managementul firmelor 

de construcţii. Finanţarea, creditarea, proiectarea şi cercetarea construcţiilor. 

Evidenţa contabilă şi auditul, managementul financiar al construcţiilor;   

   

Angajări în câmpul muncii:   

Organizaţii   de   construcţii   civile   de   stat   sau   private ;   Instituţii   de 

proiectare în domeniul construcţiilor; Birouri notariale şi juridice;   

Conducători  şi manageri ale lucrărilor de dobândire a zăcămintelor, materialelor de 

construcţii; Întreprinderi din domeniul prelucrării lemnului şi confecţiilor mobilei; 

Instituţii ce activează în domeniul geodeziei, topografiei, cartografiei,Organizaţii de 

pompieri şi protecţie civilă.   

   
   

Facultatea Inginerie Economică şi Business   
(FIEB, blocul de studii nr. 10, bd. Dacia, 41; tel. 022-77-45-14)   
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Economia de piaţă şi integrarea europeană impune instruirea unei noi generaţii 

de antreprenori, manageri  şi economişti. Ei trebuie să cunoască ştiinţele economice şi 

juridice, tehnologiile informaţionale  şi să poată comunica în limbile română, rusă şi 

engleză. La facultatea Inginerie Economică şi Business în procesul de studii se  ţine 

cont de aceste cerinţe. Calitatea înaltă de pregătire a specialiştilor este asigurată de un 

colectiv de peste 40 cadre didactice locale cu titluri  şi grade ştiinţifice , precum  şi   de   

specialişti   de   eliă  din   alte  ţări   ( Suedia , SUA).   

Facultatea dispune de locuri pentru practica studenţească în R. Moldova şi în 

străinătate (SUA, Suedia, Franţa ş. a.).   

Facultatea pregăteşte profesinişti la urmatoarele specialităţi:   

1. Business   şi    administrare (Industrie,Construcţii, Administrarea oficiului);   

2. Marketing şi logistică;   

3. Contabilitate (Construcţii, Industrie, Bănci).   

   

   

Domenii de activitate:   

• Administrarea afacerilor proprii;   

• Administrarea oficiului;   

• Managementul businessului mic şi mijlociu;   

• Managementul   marketingului   în   industrie,   construcţii şi proiectări;   

• Contabilitate şi audit în diferite domenii al sectorului real al economiei naţionale; 

Relaţii economice internaţionale;   

• Elaborarea şi implementarea proiectelor investiţionale;   

• Elaborarea si expertiza devizelor (preţurilor în construcţii şi proiectări);  

Managementul financiar la nivel de întreprindere, ramură etc.   

• Achiziţii şi logistică;   

• Managementul resurselor umane;   

• Analiza economico-financiară;   

• Managementul produselor;  Managementul publicitar;   

• Analiză - diagnostic şi cercetare - dezvoltare.   

   

Angajări în câmpul muncii:   

• Întreprinderi micro-, mici, mijlocii şi mari cu orice formă de proprietate;   

• Întreprinderi mixte şi străine;   

• Direcţii raionale (economie, finanţe, investiţii);   

• Departamente şi direcţii de nivel municipal;   



     33   

• Minister, departamente şi agenţii de stat; sfera bugetară (educaţie, sănătate, 

instituţii speciale, vama); Business industrial, imobiliar şi de construcţii.    

Facultatea Industrie Uşoară   
(FIU, blocul de studii nr.11, str. Studenţilor, 11/1; tel. 022-32-39-73)   

   

Industria uşoară este industria fabricării  ţesăturilor, textilelor, tricotajelor, 

pielei, etc., precum  şi a confecţionării produselor din aceste fabricări. Modelierii şi 

stiliştii în domeniul îmbrăcămintei şi încălţămintei permanent au fost şi sunt solicitaţi.   

Facultatea, având un colectiv de cadre didactice de un nivel înalt, pregăteşte 

ingineri şi tehnologi  la următoarele specialităţi:   

1. Ingineria produselor din textile  şi piele (modelarea  şi tehnologia confecţiilor                  

din  ţesături; modelarea  şi tehnologia confecţ iilor din piele şi d in înlocuitori; 

modelarea şi tehno logia tricotajelor);   

2. Design vestimentar industrial;   

3. Design şi tehnologii poligrafice;   

4. Inginerie şi management în industria uşoară.   

5. Arte decorative     

   

Domenii de activitate:   

• Elaborarea şi implementarea colecţiilor de modele în cadrul întreprinderilor, 

firmelor de profil, participarea la concursuri, festivaluri de modă. Elaborarea 

proceselor tehnologice de fabricaţie şi lansarea produselor de îmbrăcăminte. 

Proiectarea artistică a produselor din tricot. Elaborarea proceselor tehnologice de 

fabricare a confecţiilor din piele. Activităţi administrative, manageriale.   

• Activitatea în calitate de designer vestimentar, stilist, inginer tehnolog, manager.   

Activitate în domeniul produselor poligrafice, machetare computerizată, aplicarea 

tehnologiilor digitale în realizarea produselor poligrafice. Introducerea 

tehnologiilor moderne avansate.   

• Activitate inginerească, administrativă, managerială, economico – financiară în 

cadrul întreprinderilor, firmelor ce activează în ramurile industriei uşoare.   

   

Angajări în câmpul muncii:   

Întreprinderi de confecţii: SA ”Ionel”, SA „Rada”, SA”Bălţeanca”, SA ”Dana”,   

SA „Tricon”, SA ”Dalia”, etc. Întreprinderi de încălţăminte  şi marochinărie: SA 

”Zorile”,”Artima” etc. Edituri, tipografii şi agenţii de reclamă; Combinatul poligrafic, 

editurile „Ştiinţa”, „Universul”, „Iulian”, alte întreprinderi de stat şi private.    
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 Alte informaţii utile despre UTM   
   

• UTM – universitate de nivel internaţional, acreditată de stat.   

• UTM posedă Distincţia  “Calitatea Europeană” oferită  de Ansambleea 

Europeană  din Oxford, (Marea Britanie).   

• În topul mondial al universităţilor UTM s- a clasat pe primul loc printer 

Universităţile din R. Moldova.   

• UTM -  activează conform prevederilor Procesului Bologna şi, ca urmare, 

diplomele de absolvire UTM vor fi recunoscute şi în ţările Europei, înlesnind 

angajarea tinerilor specialişti pe piaţa muncii, inclusiv cea europeană.   

• UTM acordă posibilităţi celor mai buni studenţi să înveţe 1-2 semestre în una 

din Universităţile europene.    

• La UTM procesul de studii e asigurat de un corp profesoral calificat - cca  

1000 cadre univesitare, inclusiv circa 500 cu grade ştiinţifice de doctor sau 

doctor  habilitaţ.   

• Baza tehnico-materială la UTM este impunătoare: peste 310 laboratoare 

didactico-ştiinţifice, 1800 calculatoare conectate la INTERNET.   

• La UTM funcţionează Centrul de Orientare Profesională şi Ghidare în 

Carieră pentru studenţi şi pentru viitorii studenţi. Studenţilor li se oferă 

consultaţii privind găsirea locurilor pentru stagii sau pentru anagajări în 

câmpul muncii. Viitorii studenţi pot afla orice informaţie legată de admiterea 

la UTM, facultăţi, specialităţi, etc.   

• La UTM funcţionează Catedra Militară: studenţii pot în paralel să-şi facă 

serviciul militar obligatoriu, în aşa fel  înlesnind angajarea absolvenţilor şi în 

cadrul Ministerelor  Apărării şi de Interne.   

• Absolvenţii UTM sunt pregătiţi în inginerie şi în management (pregătire 

economică) - calificări necesare pentru a lucra în  condiţiile  economiei de 

piaţă şi a fonda întreprinderi  mici şi mijlocii.   

  

• La UTM funcţionează filiere (grupe) cu studiul integral în limbile franceză, 

engleză, iar în grupele obişnuite  limbile moderne se predau la un nivel înalt 

ce asigură gradul satisfăcător de cunoaştere a limbii moderne.   

• Procentul angajării absolvenţilor UTM în câmpul muncii din R. Moldova 

este mai înalt decât în alte profesii.   

• Pentru înmatricularea la studii Guvernul R.M acordă UTM cel mai mare 

număr de locuri (în comparaţie cu alte universităţi).   
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• Limbile de studii la UTM: română, rusă şi grupe specializate cu instruire în 

franceză, engleză.   

• Admiterea la UTM se face conform Regulamentului elaborat de Ministerul 

Educaţiei şi Tineretului al R.M. Despre condiţiile şi termenele de admitere 

urmăriţi avizele la radio, TV, în ziarele republicane, la Comisia de admitere 

UTM (tel. 022-23-51-85), precum şi pe site-ul (www.utm.md).   

• Tradiţional, UTM organizează vara cursuri de 2 săptămâni la „Desen artistic” 

pentru specialităţile: ”Arhitectura”,”Design interior”, ”Design industrial”,   

”Design  vestimentar” ,”Sculptura”, ”Arte decorative”.   

   

   

• Termenele de studii la UTM:   

a. Învăţământ universitar de 3 ani (secţia zi) şi de 4 ani (secţia cu frecvenţă redusă) 

la specialităţile: Marketing şi logistică, Business şi     

administrare, Contabilitate, Informatica aplicată - pentru deţinătorii  

diplomelor de BAC şi absolvenţii de colegii;   

b. Învăţământ universitar de 4 ani (secţia zi) şi de 5 ani (secţia cu frecvenţă                          

redusă) la toate celelalte specialităţi (exclusiv, Arhitectura) - pentru deţinătorii                

diplomelor de BAC şi absolvenţii de colegii;   

c. Învăţământ universitar, studii integrate (licenţă şi masterat ) de  6  ani  ( secţia                 

zi)  la specialitatea ”Arhitectură” - pentru deţinătorii diplomelor de  BAC şi           

absolvenţii de colegii;   

d. Studenţii, absolvenţi ai  şcolilor medii de cultură generală, (în caz de va fi          

astfel de admitere) studiază cu 1 an mai mult. La finele primului an de studii ei        

trebuie să susţină examenele de Bacalaureat.    

                                                         

• Pentru posesorii de diplome universitare UTM organizează: studii de 

masterat, studii pentru a obţine o nouă diplomă universitară, cursuri de 

perfecţionare şi recalificare;  UTM patronează colegiile cu profil tehnic; 

Colegiul tehnic din Chişinău (str. Voluntarilor, 1, tel. 022-47-05-00), se află în 

componenţa UTM; specialităţile colegiului: Tehnologia prelucrării 

materialelor, maşini-unelte şi scule.   

• UTM organizează concursul republican pentru elevi „Tânărul creator” în 

domeniile ”Creativitate tehnică” şi „Creativitate Artistică”: arhitectură, design, 

desen artistic, pictură, sculptură, arte decorative. Câştigătorilor concursului li 

se oferă diplome şi premii în bani.   

• Pentru elevii claselor absolvente ai liceelor, colegiilor, şcolilor medii de cultură 

generală UTM organizează Olimpiada Tehnică Republicană la disciplinele:   
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matematica, fizica, chimia, informatica, desenul artistic. Învingătorilor  

Olimpiadei li se decernează Diplome. Conform Regulamentului de  

înmatriculare la UTM, învingătorii Olimpiadei au anumite facilităţi la 

înmatricularea de la UTM.   

• UTM organizează ”Zilele uşilor deschise” cu scopul de a oferi informaţii mai 

detaliate despre facultăţi, specialităţi, procesul de studiu etc. la UTM.   

• Regulamentul pentru admiterea la instituţiile de invăţământ în fiecare an se 

elaborează de Ministerul Educaţiei şi Tineretului. Dacă admiterea va fi cu 

examene la anumite discipline, atunci UTM va organiza cursuri de pregătire la 

disciplinele respective.   

• UTM asigură majoritate solicitanţilor cu locuri în cămine studenţeşti.    

• La UTM sunt condiţii bune pentru a practica sportul de performanţă şi sportul 

în general la următoarele probe: fotbal, volei, baschet, rugby, tenis, lupte 

libere, lupte greco-romane, judo, badminton, atletism, haltere, tragere la ţintă, 

joc de dame, şah, sporturi de apă etc.   

• La UTM sunt create toate condiţiile pentru odihnă, distracţii, activităţi artistice 

ale studenţilor. Fanfara UTM, Ansamblul de muzică şi dansuri „Tinereţe”, 

secţia dansuri sportive sunt apreciate nu numai la UTM.   

   

Documentele necesare la admitere. Cererea de înscriere la concursul de admitere 

se depune de solicitant la Comisia de admitere. În cerere candidaţii vor menţiona 

specialităţile/domeniile de formare profesională (în ordinea preferinţei), limba de 

instruire, forma de învăţământ (cu frecvenţă la zi, cu frecvenţă redusă), pentru care 

optează la studii,  cu finanţare bugetară sau prin contract (cu achitarea taxei de 

studii).   

La cererea de înscriere la concurs candidaţii urmează să prezinte  următoarele 

documente obligatorii:   

1. Actul de studii, în original, cu anexa respectivă şi cîte 2 copii ale lor;   

2. Certificatul medical-tip (nr. 86-U sau 86 - E), eliberat în anul admiterii. În funcţie 

de specialitate/domeniu de formare profesională, instituţia de învăţământ poate 

organiza un examen medical suplimentar;   

3. Candidaţii la concurs vor prezenta personal buletinul de identitate (paşaportul), 

cîte o copie a vizei domiciliului permanent al lor şi al unui părinte (al părintelui - 

numai pentru secţia zi);   

4. Livretul militar sau adeverinţa de premilitar şi copia lui.   

5. 6 fotografii 3x4 cm;   
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Alte documente (lista acestor documente poate fi modificată de la an la an, în 

conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la UTM):   

   

6. Diplomele de gradul I-III, obţinute de către candidaţii la concursuri, olimipiade  

şcolare naţionale şi internaţionale pe disciplinile de studii, precum şi diplome, ce 

atestă participarea la diferite concursuri (olimipiade), expoziţii etc., organizate de 

Ministerul Educaţiei şi Tineretului,  inclusiv de la Olimpiada Tehnică UTM;   

7. Adeverinţa eliberată de organul teritorial de tutelă şi curatelă pentru copiii orfani  

şi copiii rămaşi fără îngrijirea părinţilor, cu statut de copil orfan;   

8. Certificatele medicale corespunzătoare, eliberate de Comisia Consultativă  de 

expertiză medicală care indică gradul  de invaliditate al candidaţilor sau al 

părinţilor, după cum urmează:   

a) pentru candidaţii  invalizi de gradele I şi II   

b) pentru candidaţii  ai căror părinţi sunt invalizi;   

10. Certificatul, care confirmă că unul din părinţii candidatului a participat la 

acţiunile militare pentru apărarea integrităţii  şi independenţei Republicii 

Moldova, în războiul din Afganistan, la operaţiunile postconflict cu caracter 

umanitar în Irak, la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl, eliberate de 

organele abilitate;   

11. Certificatul despre componenţa familiei (pentru candidaţii din familiile cu patru  

şi mai mulţi copii (elevi sau studenţi la secţia zi, cu confirmare din instituţia 

respectivă) şi pentru cei  care vor opta pentru loc în  cămin,    

12. Confirmarea apartenenţei la familii de ţigani (romi);   

13. Extrasul din carnetul de muncă (pentru posesori);   

14. Certificatul de studii cu notele examenelor de bacalaureat şi situaţia  şcolară pe 

anii de studii pentru absolvenţii liceelor din România, promoţia anului admiterii, 

urmând ca diploma de bacalaureat să fie prezentată ulterior;   

15. Copia certificatului de naştere al unuia din părinţi, de naţionalitate moldovean   

(român) - pentru cetăţenii fostelor republici unionale din componenţa URSS;   

16. Bonul  de plată a taxei de înscriere (banii se încasează în ziua depunerii actelor).   


